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Pris
Bådopbevaring
Indendørs opbevaring af både:
Bådearealet beregnes som: (længde + 0,5) x (bredde + 0,5) = m2
Opbevaring i bådhal 01.10-30.04 pr. m2
Ekstra opbevaring i bådhal 01.05-30.09, pr. dag, pr. m2

260,00
1,00

Udendørs opbevaring af både:
Bådearealet beregnes som: (længde + 0,5) x (bredde + 0,5) = m2
Opbevaring udendørs på landplads 01.10-30.04 pr. m2
Ekstra opbevaring på landplads 01.05-30.09, pr. dag, pr. m2

65,00
0,31

Vinterleje af kombineret transport- og vinterstativ: 01.10 til 30.04
Stativ max 10 tons
Ekstra lange støtter til sejlbåde med stor dybdegang
Stativ max 20 tons
Ekstra lange støtter til sejlbåde med stor dybdegang
Vogn 5 tons motorbåd
Vogn 10 tons sejlbåd
Vogn 15 tons sejlbåd
Vogn 15 tons hydraulik
Vogn 25 tons motorbåd
Leje af stativer til serviceopgaver pris pr. uge
Helårsleje af transportstativ: 1,5 x vinterlejen

1.864,00
331,00
3.288,00
662,00
1.864,00
1.864,00
3.288,00
3.288,00
5.356,00
536,00

Sommeropbevaring af bådvogne og trailere indendørs fra 01.05 til 30.09
Små vogne og trailere op til max 10 m2
Mellem vogne og trailere fra 10 m2 til under 15 m2
Store vogne og trailere fra 15 m2 og derover

442,00
691,00
939,00

Sommeropbevaring af bådvogne og trailere udendørs fra 01.05 til 30.09
Små vogne og trailere op til max 10m2
Mellem vogne og trailere fra 10 m2 til under 15 m2
Store vogne og trailere fra 15 m2 og derover

320,00
520,00
746,00

Arealberegning for vogne og trailere : største længde x største bredde. Bådvogne
og trailere skal være forsynet med ejers navn og telefon-nr.

Masteopbevaring
Mastepbevaring i mastehal for sejlbåde i vinterhal 01.10 til 30.04.
Beregnet mastelængde er længste længde incl. antenner og forstag.
Mastelængde under 10 meter
Mastelængde fra 10 meter til under 15 meter
Mastelængde fra 15 meter til under 20 meter
Mastelængde fra 20 meter og længder derover
Bomme og øvrigt masteudstyr

279,00
431,00
687,00
1.002,00
220,00

Masteopbevaring årsleje: 1,7 x vinterlejen

Søsætning eller optagning med mobilkran til hal
Den fastlagte datoplan for Mobil-krandage for optagning og søsætning kan ses på www.yss.dk
Taksterne inkludere optagning eller søsætning, kørsel af tomt stativ eller bådvogn til og fra
kran, vaskplads og bådhal.
Kranløft max 5 tons incl. håndtering og traktorkørsel pr. gang
Kranløft max 10 tons incl. håndtering og traktorkørsel pr. gang
Kranløft max 15 tons incl. håndtering og traktorkørsel pr. gang
Kranløft over 15 tons pr. tons incl. håndtering og kørsel pr. gang
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848,00
1.711,00
2.566,00
192,00
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Søsætning eller optagning med mobilkran til landplads
Den fastlagte datoplan for Mobil-krandage for optagning og søsætning kan ses på www.yss.dk
Taksterne inkludere kranløft incl. alt kørsel til eller fra kran med traktor.
Kranløft max 5 tons incl. traktorkørsel
Kranløft max 10 tons incl. traktorkørsel
Kranløft max 15 tons incl. traktorkørsel
Kranløft over 15 tons pr. tons incl. traktorkørsel

725,00
1.150,00
2.240,00
162,00

Tillæg for både med mast

220,00

Mobilkran, til på- eller afmastning eller andet kran arbejde
Til aftagning eller påsætning af mast, krantid + medhjælp pr. time. Der afregnes
pr. 15 min.
Tillæg for både der hænger i kran ifm. mindre serviceopgaver pr. time, der
afregnes minimum en time.

1.722,00
858,00

Forsikring mobilkran
Løfteforsikring kr. 4.000.000,00 samt transportforsikring på havneområdet.
Løfteanvisning og forhalingstillæg
Bådejer skal sikre at båden har korrekt monteret løftemærkater eller selv være tilstede ved
optagningen.
YSS påtager sig intet ansvar for skade på drev og andet udstyr under vandet.
Ved forhaling til og fra søsætningskaj uden ejernes tilstædeværelse
Max 10 tons
Over 10 tons

222,00
415,00

Diverse takster
Afgifter til havnen, for både der ikke har fast havneplads i Odsherred Havnene
Kajkantafgift i alt for optagning og søsætning
Brug af mastekran pr. gang. Mast max. 20 meter.

400,00
250,00

Hjælp til på-eller afmastning med havnens mastekran
Pr. time (der afregnes for min. 1 time.)

598,00

Højtryksspuling af undervandsskrog
Max 5 tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Max 10 tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Max 15 tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Over 15 tons pr. tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Afvask og renspuling af båd: afregnes efter tidsforbrug, pris pr.time
Leje af højtryksspuler: max 1 time pr. gang, excl. arbejdsløn

510,00
779,00
896,00
62,00
598,00
155,00

Andre takster
El-forbrug: afregnes over bi-måler pr. kWh = dags pris + kr. 0,50.
Leje bi-måler 1.10-30.04
Kørsel til alarm, der ikke bliver af meldt straks
Arbejdsløn til serviceopgaver
Traktorkørsel bådtransport m.m. pr. time

280,00
856,00
598,00
804,00

Prislisten reguleres 1. januar iht. prisliste fra Odsherred Havne og øvrige
priser reguleres 1. august.
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